Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület
11/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Értény község közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
13/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt személyekre.
Eljárási rendelkezések
2. §
A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 13/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 3. § - 7. §-ában foglalt eljárási
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. §
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlás költségeihez előzetes igény bejelentés
alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat,
a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodó (a
továbbiakban: erdőgazdálkodó) által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló
helyi lakosság természetbeni támogatására.
4. §
(1) Az önkormányzat 25 erdei m3 keménylombos tűzifa mennyiségre 15.000,- Ft/m3+ Áfa összegű
kiegészítő támogatásban részesült, mely összeg az erdőgazdálkodó által szabott kedvezményes ár
részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat a szállítási költség + ÁFA összegével egészít
ki. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
(2) A juttatott tüzelőanyag mennyiségét a polgármester átruházott hatáskörben a beérkezett
kérelmek alapján dönti el úgy, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa biztosítására kerülhet
sor.
Szociális célú tűzelőanyag támogatás
5. §
(1) Szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás természetbeni ellátásként adható
annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd,
feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át (jelenleg 42.750.-Ft), és a lakásának fűtését
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) Az azonos lakóingatlanon élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg
támogatás.
(3) A támogatási igényeket 2018. november 16. napjáig lehet benyújtani.

(4) Szociális célú kiegészítő tűzelőanyag támogatás rendkívüli élethelyzetre tekintettel
méltányosságból is megállapítható.
(5) A szociális célú tűzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve
méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.
(6) A szociális ellátás iránti kérelmet az e célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. A
kérelmező köteles a kérelemben foglalt igazolásokat, mellékleteket, a kérelemhez csatolni. A
kérelmet a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel
járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(7) A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában
történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő),
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
(8) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a
Nemzeti Adóhivatal Tolna Megyei Igazgatósága a hivatalt a család jövedelmi viszonyairól
informálja. A hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a
felhatalmazásnak megfelelő célra használni.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2019. május 31-én hatályát veszti.
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Értény, 2018. október 31. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

1. melléklet a 11/2018. (X.31.) számú önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
szociális célú tűzelőanyag igényléséhez

Kérelmező neve: .....................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................................
Szül. hely és idő: .....................................................................................................................................
Anyja születési neve: ...............................................................................................................................
Bejelentett lakás címe: 7093 Értény, ......................................................................................................
Tartózkodási helye: ................................................................................................................................
A kérelem indoklása:

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

A kérelmezővel egy háztartásban élő, ott lakcímmel rendelkezők adatai:
Neve:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi, és vagyoni adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (2) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a fenti kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési
határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali eléghetőségéről értesítést (a megfelelő aláhúzandó)
kérek – nem kérek
Értény, ..........................................................
............................................................
kérelmező aláírása

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
C. Jövedelemnyilatkozat:
A jövedelmek
típusai

Kérelmező
jöv.

Közeli hozzátartozók jövedelme
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Összesen:

1. Munkaviszonyból
munkavégzésre irányuló
egyéb jog-viszonyból
származó jöv. és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
jog átruházásából
származó jövedelem
4. Nyugellátás, egyéb
díjszerű ellátások
5. A gyermek
ellátásához, gondozás.
kapcs. támogatások
(GYED, GYES, GYET,
csal.pót, tartásdíj)
6. Önkormányzat,
munkaügyi szervek által
folyósított pénzbeli
ellátás (álláskeresési
járadék, RSZS, RÁT,
stb.)
7. Föld bérbe-adásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj
értékpapírból származó
jöv., kisösszegű
kifizetés, stb.)
9. Összes bruttó
jövedelem
10. Személyi
jövedelemadó vagy
előleg összege
11. Egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék
összege
12. Munkaváll. jár. össz.

13. A család havi
nettó jöv. össz.
9-(10+11+12)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................................... Ft/hó
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel

rendelkezem

nem rendelkezem

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, hogy a jövedelem és vagyonnyilatkozatban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jövedelem és vagyonnyilatkozatban közölt adatok valódiságáért a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993 évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat
az NAV útján ellenőrizheti.
Értény, ..........................................................
.............................................................
az ellátást igénylő vagy törvényes
képviselő aláírása
A kérelemhez csatolni kell:

............................................................
cselekvőképes hozzátartozó
aláírása

– Az együtt élők jövedelméről igazolásokat, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan.

